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KIAL LI K3TAL L&PKRAlvTISIOJ?
Rezultoj do Ie sociologia enketado farita en GEJV-aVI (Ivanovo 197*)

I, к&ГОКЖО
En 3EJT-16 la Ufa E-klubo bavis le taekon efektivigi sociologi

an enketadon*  La demandojn мог la enketo prepa*ie  B.G.^olker. lon
te ili estis ?rdc pridiskutitaj; ion ni Ĉantis, ion aldonis. ŝajnas, 
ke plejparte ie demandoj aetna aufiĈe klaraj kaj postulas konkretan 
respondon, bedaŭrinde no ĉiuj. La plej malsukcesa demando doriano© e- 
stis pri libroj, luitaj homoj ne komprenis ankaŭ la do ciantojn: Ki
al vi eklernis b-on?, Kial vi daŭrigas vian okupiĝon pri -o? Oni 
respondis ne kial. sed kiel farae tion. Ci-erarbn feris re nur kome
ncantoj, sed enkon pluroj «klivuloj; do tio signifas, ke denove kul
pos ni. Ti devis ielmpriere substreki - kial (eed ne kiel). Ie tre 
beno ankaŭ ostie le demandos Kiel rilatos viaj familianoj, konatuloj 
al vin esperan^inteco? Kiore, ke diversmaniere. L'o ĝuste tiel multaj 
respondis. Li devus starigi la demando?, ekdemple, tiel» Kiaj rila
toj dominos?, aŭ ion similan.

Multobligi Ŭi-enketot: promesis D.cibulevakij, sed li ne sukcesis 
pro "teknikaj kaŭzoj11 • Гашен duu la .'Onferenao koj en la tondata li 
sukcesis dis dori i pli ol 150 enke t foliojn dank1 al senlaca loboro de 
katnli ctokban, kiu multobligis le enketon tajpe. Do ni diedonis ^li 
ol 1?0, sed nur 99 personoj metis en la keaton siajn reврondojn. Gi 
enkaŭ eetas interesa cifero, se paroli, ekzemple pri disciplino en 
SWJ :. iionferoncanoj estis ege aktivoj kaj tro rapide pleniĝis siojn 
folio jja, sed el tendaranoj respondis nur tre rulnultaj. .-.blo ree ni 
kui >as memi ni devus pli bore klarigi si 1» komencantoj, kion ili de
vas fari, aŭ simple peti, ko la instruisto de Ĉiu lerno^rupo crale- 
ju kaj traduku la aeiaendoju duia leciono, bed nun estas jam nialfrue 
bedaŭri - ni povas fari nur konkludojn por la estonto.

Do estas 99 enketoj; >0 el ili - da virinoj, 4-9 - de viroj. Li 
alvidis ĉiujn enke cojn je du grupejs enketoj de aktivuloj (kies B- 
sĝe eatbfi pli grande ©1 du jaroj) kaj enketoj de komencantoj (tiuj, 
klea E-aĝo estae malpli lange ol jeroj), ilai la grupoj cstos no
motaj en le tuta posta daŭro. Inter 50 respondintaj virinoj estis 16 
komncantinoj, le ceteraj >4 - aktivulinoj. Inter 49 respondintaj 
viroj estis 3 tenre ĉartoj kaj 41 aktivuloj.

L» plej {renda perto de Ie respondintaj plenigis siejn enketojn 
plenserioze, klere kej konkrete. Ceteraj penis florei: iuj gaje kaj 
sprite, nilaj arkaŭ sprite sed ne Ure gaje, triaj (pardonon!)
ne tre sprite. kultaj homoj preterlasis tiun aŬ elian defendon. En
99 erketoj devia ceti sume i>84 respondoj, sed. estis ĉ. 14b , do ĉ.
100 aeKprdoj restir nereeponditaj. 'rkefl oftaj eetas respondojt "Le 
aoics”, "ie povas uiri", "Dio salos", "Diablo scias” ktp. ' ur du de
mandojn respondis abaoluto ĉiuj: 1)К1шв de jaroj vi hav&c?, «?)&•!»•• 
iri aliaj aferoj, Sajnas, multaj ne certas. Sed eĉ malgraŭ ĉiuj er
eroj de nr:beŭ flankoj la generalaj rezultoj de la enketado eatas ege 
interesaj - multe pli interesaj ol ni povis esperi.

Respondeculoj•

II. KIO». DA J/ HOJ /I HAVAS?
*i eatas la unua deunndo. Jen kiai bildon ni havuet
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Agotavole Viroj Virinoj

Havas mnIpli ol 17 jurojn f 5

De 18 ĝis 25 jaroj 21 35
De 26 gie 35 jaroj 16 10

rli ol ;i> Jaroj 6 2

'tesa ego do virino-komencanfeo e о toa 22 Juroj,
do viro-komenca: Vo - 24 j.,
de aktivulino - 22 j.*
de aktivulo - 28 j.

;u eblan jen feri konkludojn? hajnse. too jeu, Olani ĉio regee opinio*  
lce virinoj estne pli konstantaj teaj fidelaj ol viroj: kaj en niaj in
teresoj, kaj en sie ano*  koj en sia loboro, № Ie Esperante tnondo Sio 
aotau inverse: vlrоj-esperanhiatoj estae nuita pli konetentFĴ, i-e ili 
serioze ekokupigls pii «sperante - ili daŭrigos, ili tio perolee an
kaŭ la cifer oj de la дезь --af.oi la aaaa --ugo dr aktivulo en too 9 j- 
oroj*  de aktivulino - nur 4 jeroj. Kaj jei etikas la generala bildo de 
B-egOs

/^otavolo /.—ugo 
efitat rie 1 J.

ь-ego
e. de 1 gle 5j.

i>*ago  
e, jiii ul 5 j«

Viroj Virinoj Viroj Virinoj Vizoj Virinoj

Ĝis 17 joroj 1 2 t 1 - 2

De ifi gle 25 j. 7 IO 22 b 4

Do <6 gie 35j. 1 3 i 5 11 2

Pli ol >5 j. - 1 i 2 5 -

III. EIO#. JiG.GL П ША6АВ AKTIVI & l.-ĥK)VADO?
Tle-fii ne rui l*  ciferoj*  sed ankaŭ respondoj efitan ego intereaaj. 

Do ni velas komenci de la respondoj, kiujn duras en ordo de plialtigo 
de la D-ago de la reapanAlatoj,

Respondos aktivuloj:
1, forige,
2, dia morto, ĉar eforo necesa por tota fornaro.*
3, ^utfin vivon.
4, Jle lante seize» rio ееtee peceto de ale vivo,

£lo.r havos eblecon.
6, cis morto*  ĉar no imaga» mian vivon вея e-toj kaj £*
?• Kio al ai akolasia, ni malfacile ĵetas, M cnkornŭ nultfoje re

nkontigos,
8, Nuntenpe Intencos tute ne геяtigi tiun-Ĉi,
$• uis iai malak U iv igos,

13. cis tia», kian oni esnoskos en nia lando*  Szi post tlo mo
vado pereos.

11, Ĝin kiam ne malaperos bazoj por plena oficialigo de F. Voste 
kroa ni trovigoe ho^oj*  kiuj movigon la eferon. Sed multaj el ni se 
havos tien ii. tere s on daŭrigi aktivadon en la Bovado,

12, Laŭeble,
13, Ki ne naios kiom longe mi vivoc.
i<t, tje nenio malhelpon - dumvive,

' hii Uhsvu/ŭ U u.^^h e*  " //_
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15. Le scias firae, aea Ŝajnus ke tuter vivoa»
16. buste ne tedos efi io ne melhelpas. Tla toiektero.
17. ible dum vivo,
18. Апкоздв longtempe •
19. Cie®. Volsi lerni el hectare.
20. Tre large, бег Lni fariĝis eso de la movado.
21. Foriros se, do, nur intas lastoj.
22. La fakte j cion t ige. Tio e ste s pli hone ol simple babili.
2>. l-e povos diri. Ca longe bezonos?
28« Tuton vivor.
<5. l-ш tute vivo. ios ci "foriro ol Ie movaŭo" icaj "fino ae le 

vivo" eatas sinoiiraoj.
26. cie Forto tam interiotipoj.
27« Gie Elie fino, Cer £ eatro mie pesio, hobio, kaj ablo profesio. 
28« i e kornpreneble.
29« Ье ecies ĝuste, sed duce ne antefividigoG perdo de intereco por 

I-loboro, okupo.
>0. Eterne. • eetss borada ideg toj eer ideo jue eblaa vivi.
51. Gie kio® eni r.e forpelos. Jai «Kce B-n kaj -tojn.
52. *u  en S’ĴJ v аб en ££ĝ?
55. 4ie Iacta vivtsgo.
5^. Gie le morto» i etstas iae alisto.
5!?« Jura «i porne apiri kaj movi al. Ie Ĉas.
36« cie estos vive, sed depende de la tĝo divers^adc aktiveco.
37. ' utan vivon.
38. Jes.
59. lion si ne planos. nlfncile estaa plani.
40. Gie oorta.

Bonega espekto! -ĉ ne unu el la icspoi uintaj intencas forkuri 
dum proksima tempo, kaj preskaŭ 70% proneeae aktivi lor4>e.

Do el spcrulvj intencas aktivis
ĉ. MJtĝis 1© morto 22 baŭoj —

longe > h. * Ĉ. 1££
lr «labio. laŭdi koi staroe 5 h. — S, UT
je colan, sed eopetoe, ke lune© 7 h. * J. 1p
ĝis le venko 1 h. e* ĉ. 2t5;
Ie respondis 1 h. *• Ĉ. 2.5Л

: une 41 henoj - ico:

Reepordes aktivulinoj:
1. Le edas, ted intencas longe, бах no iam,se vivon se: Г.
<• %i ne partoprenas en la novacio.
5. *is  konsci vos iuteieso pri lingvo kaj movado.
«• Se ш! ne malhelpas al L - ĝlt molto.
5. Per 6iam.
6. povas ĝuste diri.
7. Gie norto.
8. Longe.
9« Dependas de divareaj kondiĉoj.

10. -colias longa, timas, ke ne. I ia umiko estan kortrnŭulo de u, 
kaj baldnfl mi devos elekti.

11. Gorgo.
12. Aktivi devas junaj, toj si jen baldaŭ ne estos Juna. (La aŭ

toro de Ĉl-respondo haven 25 jeroj.» . - AŬt.)«
15« uefi cirkouetnicoj•
14. Gie tiam, kien rie koro ne eston sentene al h-feniilo. 
15« Tuton vivon.

Iga" aspekto, t.e. ne foriginte la erotojn-, - Ucd.
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16. Diadla eales.
17« Dume ml scipovas spiri*
18. Se ne «elhelnoE fa ailiaj kauzoj, kluj dume ne tete г t do lange 

enkorcĉ.
19« Deflankigi jam malfacile.
20. Le ŭaita, cierpi! ke oni intencas feri Еай—on.
21» Ĉiam*
22» Ie povec diri.
25. Dume ml Lavos eaaan intere loi. por ., kien iun.
И4. ĉia malliberejo.
2$. Lange•
«£» Longo. klaĉas.
27. Tuton vivon.
28. Kiel mie eŭro.
La • Stjiioe» ke ili iuem ne ecice. о generalei 

4 pemonoj - S.
7 p. - ĉ. 20F
4 p. - ĉ. '•«$*
9 p» — - • ££e>,1
1 p. - J. 5;
У p. - Ĉ, /' ,s

ceteraj ne respondis 
ne aexns
gla lu morto 
longe 
lpfcirkoasta»eo 
jan ne aktlvac 
ne rerpoi.ŭi/.

iom.iUMe per «oroj -
Ererale ргояеепг longo aktivi •

Klon ĉi lee la gekomencantoj
/iroj*  gii 1. nsorto 

inne aris
2 personoj - 25/
2 p. - &%-.

ae roe >onĉls * p. - 5U
gie la morbo 
longe
ne re2pondis

4 p. -
5 P. - 5. 51
7 p. - ĉ*  44?

Ее euaigi Ĉluji respon ioji:
irteaĉaa ekvivi ?ie 1« norto 6 h»

- ЦШ $ h.
-legeble, laĉcirkoni:tence 2 h.
-
- ne respndis -ri h.

- Г > ,

- >
- 6

- <к > л

Suna ?4 h. - 100
reakpfi auoro ркевавав longe labori, le ecibone.

IV. KIO^R/DB VI EKKDAfc JB VASTA AKCEPTO DJ? 1? WL 1ВТЗРГАС1А LD GVO? 
ii 0 S! P Й t d F 6 kocicncantiu**}*  
d. Kredas» Ĉar ĝi еяЬпя t.e graciozG» komprenebla.
2. :i krodns.
>• i kreda': •
4. Mi kre deo t П
7. i tre kredas. ko K estae IL.
6. 9®C.
7. 1 kredas eenbjrnde. Sed ©n ĉi jarcento gi no estoa akceptata 

pre rui baj kaosoj: Eualamikeco Inter landoj k .t .p»
8. Gr
9. t.oiapreneble, gi estos IL.

1G. L estos lingvo de poco kaj arikcco en tute mordo.
11. И devos ©ati lingvo de paco kcj caikeoe an tuta menuo.
12. B estoa - «-
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13» Ml volas ke tio ĉi estu,
14. Batas посева komuna lingvo por tuta mondo»
1>. Kredas, ke b’ e a toa •••
16. Kredas, ke »••
Respondos komencantoj:
1. 60F/.
2» L estos IL, sed post 1;«- О jeroj.
3. Mi kredas.
4» i kredas ke B estos nur kiel helpe lingvo
£» hn baldaŭaj 30 jaroj tio ne okazos.
6. Й1 kredas, ke K entute venkos»
7. Pri tio ne pensia.
Si M kredas Je la engo de homaro. Ii estan enuaj hirundoj de E— 

printempo.
Respondas ektivulinoj*
1. i pensas ke ostos tempo kian preskaŭ ĉiuj povjo paroli le

rnos en Ĉiuj lernejoj, institutoj.
2. i kredas, ke b’ okupon Ĉefan lokon en EL.
5» i kredas ke IL fondiĝos sur bazo de F.
4. hevas esti akceptita kiel IL, sed ni ива ne ĝisvivos gia tiu 

tempo. (Lu respondinto havaa ?6 jarojn, - etit.).
5. 1 tre volus, sed verŝajno tiel ne estos.
6. Je 90! mi knedus, ke IL estos artefarita, je ?U - ke Ĉi ostos 

K, je 20-30?» - ke gi estos artefarita, sed pli bona ol E.
7. Sii kredas ke B disvastigos en tuta mendo.
3» Mi tute kredas ke devos osti B en la mondo»
0» actos IL por Ĉiuj, tamen helplingvo) mi ne scios, Riaa 61- 

tio estos, sed estos napra, ĉar lon^c ekzistas lipevo kaj multo da 
bonaj henoj lertan ĝin»

lu. 7QX•
11. t. aŭ alla ertefeiite lingvo estos IL. reelaj ne taleso.
12. Al tutmonda ekcepto de Л ol ne krudas, Ĉar nuna socio estas 

entas tro moskantila, tro afereme.
3» Gi iam ostag IL

14. Kenia» enton. Kiel skribita en literaturo gi eetas lingvo de 
eŭropoj iaidoj, kaj IL ce estos - estos ne b’.

15» Le к kreskos kiel nun - gi povos esti IL»
16. Kiel IL? M no tre kredas. Kiel simple interkomprenilo - cer

te jes.
17. Ie tre kredas pro multaj konservativuloj»
13» л povas venki nur en komunisns socio»
19. <X>/. ded kimi - tio dependas do ni kaj niaj edeptor.toj.
20. IL nepre estos, sed tio povas ceti iomete rodifigita •
Ĉ1. Ĝin akcentos per iKongresoj, epos t konkuroj k.t.p» Por scienco 

gi,Ĉejne, no tsugae» Ĉar necesos-tro multe traduki.
22» Se pensis pri tio tute» (Hi havos 4 Ejarojn. - AĈt.)
23. Kredas, ke gi nepre estos tutmonda IL.
24. Tio dependas de multaj tatisoj, sed. iom (ne oaldati) pavao ceti... 
2f. Tutsniae, Ĉar mem uzos ĝin por I korespondado kaj porolas kur.

оtateilandenоj.
26» C. Ш.
2f. M kredas kaj esperas, sen tio rai ne okupiĝus pri E» 
'ĉ. Tute ne»
29. (Konkrete deeporde forestas, - /ftt.).
30. Je 10&tielas pli-malpli la situacion de b-raovedo en le mondo.
31. ■'redes.
52» Kredas sufiĉe multe.
33. Vere.
34. Tre kredas pro tnterraclisEaj celoj de Ie lingvo»
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Bespendas ©ktivuloji

1, Utilu du E ori veston, se ne eperas plej bona еипь lingve,
2. Lge.
5» Luu 3 ne povas esti internacia lingve.
4« Tutegipta, se oni ne invertis elektroluma, доХвеДе estae si

di en EialluuiO, havante kandelon Icaj atendi inventon de e-1 empо•
5. cl atlagoa rutoaeojn dua proteinoj 10-20 jeroj,
6» Je 90%. La dua posi la gepatraj Fon konune lingve ne eblaa 

vivi kuj batali kontraa malamikoj.
7« Se ne luredi en tiu afera» entute Ĉu indoe pri tio okuuiffi?
в. Je 10(15, dor internacia lingvo bezonatas - tio estas klare; 

kaj ni ne paneas, ke eĉ nuntenpe oni povas krei ion pli benei. ol E 
por tiu cole. -2 tuto kon forna s Ie-ajn de internacia lingvo, gi he
vas Ĉiujn tiea atributojn.

9« si certan ke ne eksistas ankoraŭ pli batita ild per tiu celo.
10. tfi kredas, ke 8 ekfloros en Ie «ute mendo, kaj eatas tutcer

ta pri tio, Ĉar la lingvo estas vere facila, riĉa, bele kaj gi jam 
pruvis siar vivkapablon.

11. S, satas akceptata nu» tiuokaze, ее nia S—nevado pruvos ne 
nur utilecon de K en le socie vivo. sed ankaŭ en diversaj brunĉoj 
de la sciencoj, pove de tradukado kaj farado de fakvortaroj• >n la 
lesta kaso Ĉefan rolon ludas nuntempe Interlingvistika sekolo Se 
Akademio de Gelencei de USSR kaj alilande.

12. Depende de cirkonstancoj kaj de la aŭskultanto.
13. 1 kredas ke B vorkas,
14. №1 kredas, ko oni аксерLos S-n, eed klaa - ne solea, iel? 

Jar her.sro on korufi ne оз turigis por tis iixar.ua ideo.
1$. Lure proksimaj dek tegoj ne kredas tute.
16. Fi kie iai, ke as I aoa ne setoe ist. lingvo, gi helpos fari 

lni. lirrver..
17. mutante» ol volos kredi je le plej vesta ekeeoto de B. ket

os bore ,s ideo poi roraj norioj,
18. M vidon negrandaj sukcecoj de a.
19« Urce kredas. Bora ideo fin-fine venkos,
20, slfoclls domina©. Гог respondi oni devae konside»! multajn 

■amatojn t Institutojn, logikon, filologiajn falta orojn,
21, Dum pro t ginaj 2Dw.5 j, veota recepto de l, re okazos (kiali 

observas movadon duia 6 j.),
22, Optimisme (sufiĉe), tamen necesas ne nur kredi, sed batali, 
2>, Je 50%,
24. Je ©kcepto de E elmensi kiel pratipo de IL ni plene kredes. 

/liaj enriiti.Ĉgoj vojoj ne estus.
2$. -.'1 kre da б tiocgTBde, kiomsrsda mi kredas je bena prudento fe

aj marcia sano de lc hoaaro. Bomaro de vae solvi 1₽ llrrvnn problem
on per lc plej rscio kaj jurta menle»©. Tio, lofi ni, ©kasos post ne 
malpli ol unu /Starita вепс racio.

26, vz€itgrade. Pro tamenaj rukeeeoj en plo l.-movrdo,
27, -e rri ne kredus, verdi jne, al for la bue cian penion.
28, Enpe raiton ekoeptoe ĉiuj, kreis nis bopa tiiii s!
29, Tia deper.dan de tutmonda nolitiko - kredas kiel je poco.
30, (H©8pcndo forestas, - Jlŭt,),
31, Lume tlu-Ĉi ebleco ne mslspeiac.
32, Je 52%, Oar ©etan 1® plej tauga per tlo, sed homaro re ĉi

am akoeptoe la plej taŭgajn decidojn, do JOf' ₽1 Lu ml aldonas 
pro perdone amo de B.

33, S kun certaj korektfangoj eetas akceptita kiel П. (due post 
la gepatra) port >0 jsroj. er. la komuna lingvo ne eblas plue pr
ogreso de la homero.

34, E estos nepre akceptita Vaste kiel XL, ĉar sen gi ne eblas

iixar.ua
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cиксеse noperi lingvajn berojn.
35. Tutanime. LpC marksista teorio.
36. Je bQ . bo en proksima tempo. Sed poet nultaj joroj «ble sei- 

©neistoj elpensos novan lingvon»
57» Julta kredas, tar 1« tempo laboras por IL.
38. tar mi tion dezires» firme.
9« Kredos.

40. Ke kredos. Homaro ne estas neturo per tio.
Ĝenerala bildo:

Forneo, ĉartoj Aktivuloj Gumo

▼iroj Vririnoj Viroj Virinoj

Kredos
Ртеокаб kredas
Dubas
Ke kredos, 
ne scias
Ke respondis

9h.(62,5^

2 (25%)

1OW

ljh.(81$
«e

Xi9%)

ia». (**>.;
7(17%) 

1ХЯК)

2(5*)

1(2%)

7(21>i)
11(iB»

К Я0

49^(49.2*)
14(14.1%)
29(29»»

6( 6.»

1( 1.0%)

Sun» 6(100%) 16(100?;) 41(100 ) 34(100-) | 99(-OQ )

V. 84 RK KHiDI Jr VISJA AKOLITO llb K Kiui IL. Ĝb 11. DA Б PHI ĈI 
OKUPIĜI?
Tiel akribie on sia enketo unu aktivulo. Tamen prokeirume duono 

de le respondintoj ев ne tre kredas oĉt tute ne kredos. Sed ili daŭ
rigos okupigi pri F kaj» kiel ni jam vidis» ne intencas forlasi la 
eferon en la proteine tempo, igor du ni enkorad du demandojn el le 
enketo.

KIAL П ПШКХ*  b-on?
Respordas k

1. ir interea®*  vivo,Lamoj 
kaj ertoj en diversoj landoj.

2. Tre volos paroli tiun 
lingvon.

3. Volas posedi IL-n.
4. Volas posedi IL-n.
5. &<ulte pri ĝi audii.
6» Por korespondi kun homoj 

de diversaj racioj.
7. lti tre volonte korespon

das.

8. kia interesas ĉi-lingvo.
9. Homstare

12. vi tatas tion origina
lan belan lingvon.

13» Tre interese.
14. tat ci ceo eetas lingvo

instruisto.

KIAL VI DAŬRIGAS OKUPIĜI FRI 1? 
omencantinojt

1. rlatas ^-lingvo.

2. en la grupo

3*  en le grupo
4. en le grupo
3. tar al ci platas Ь-n lingvon.
6. Metae.

7. Unue - tatas korespondi, duo- 
©kirle bonajn geamikojn, partoprenis 
SSJT—13 kaj jan ne icegee vivon sen 
I, GSJfej kej gearikoj.

U. pensas, ke tio eetas treve.
9. ĉar voice pli multe ekscii koj 

akiri novajn geamikojn do Io tute 
mondo.

12| -

13. -
14. Volas soli la lingvon profun

de koj paroli.
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Я fi 0 p о n d g a ho
1. K® klubo.
2. uei ĝin ekiernie nulte 

do bonegoj tionoj.
3« *■
4. Volas poroli kun tuto 

sondo*
5. -
6. Tre volle.
8*  bkpladie ĝis (traktoro 

koj precipo boneca voitgrade. 
Post ul eneraiĝic en глоте idea 
de IL.

Respondas a k
1. datas lingvojn, kores

ponda doi* vojaĝojn. « donne 
Sion.

2. $1 sciinde.
3. Getao korespondadon, vo

jaĝojn*  renkontiĝojn kun lrte
renaj tionoj - kaj krede e tee tr 
odonto estoa IL*  e inilo alii.

4. tro lir^vlntcreso.

5. Valin scii kioi oortan

6. Intererigas pri IL.
7. -
2.loi korespondi.

rne n ĉantoj i
1. Ш tendaro.
«t. uar K estas bonege lingvo.

>• h plaĉas al »1.
4*  Volan paroli perfekte X*

5. Viaitia klubon.
6. Memstare.
8. ĉar ĝi estae la plej bona lin

gvo el 8 kiujn rai posedos*  Ĉar en ĝi 
rai vidas ust on t ari lingvon de la so
ndo«
t i v u 1 i n о j :

1. -

2. Mi ro dauris okupiĝon pri £•
3. Kotas intereee.

9. Plaĉas lingvo, korespo
ndado. /.iiikeco inter popoloj 
helpon belai! pro paco.

10. -
11. Volis ekscii ankorafi 

unu lingvon.
12. For korespondo.

15*  -

14. -
15*  Por pli divercaj scioj 

koj por eklerni ankoraŭ unu 
llŜgVOE*

46. -
17. Por erudicio.
18. Ekplagis.
i9« Interesiĝo» pri lingvoj*  

pri viglo vivo ae Junularo kaj 
vojaĝoj.

Й0. Mi tre ofte forlogiĝee.

4. La afaro okasis oli interena 
kaj disvEctlgbtn ol rai imagis.

5. SkplBcls tendaroj kaj ke homoj 
de diversaj reeloj povon paroli in
ter si.

6. Por helpi fari V-c - IL.
7. La ideo de la lingvo interanas 

ain.
U. klaĉas tendo!oj, ebleco kons

tigi kun eksterlando kaj veturi ti
en.

9*  Opiniis*  ke devas fari ion 
post la rondeto.

Volna partopreni en la B-raovado<
10. -
11*  Ы! estiĝis adepto de £•

12. kspeianbioao «etas nobla kej 
neordinara ideo» esperantistoj ank
aŭ estus neordinaraj (kvankrn ne ĉi
na noblaj}.

13. Plaĉis ideo*  volas akiri nov
ajn geamikojn, ekscii pri 1-novado.

14. ĴlrCoo lingvo kaj tendaroj*
15. Volas pii profunde eklerni li

ngvon kaj helpi al h-raovado.

Z’G. Pro pure lii g vietr lr. tere eo.
1?» Kaŭze de entino el B.Kolker.
18. t»e neios.
19*  benirsfc: pesedl lingvon kej in

strui ĝin.

20. Plaĉos K—«nikojn kpj ke oni 
parolas K er nultaj landoj.
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81» Interesigas pii lingvon.

22. ial lingvistika intereso.
25. Ir teresiĈor pii divercaj 

lingvoj•
24, иг ofe s le intereso ♦ per- 

Efektivo viziti tendarojn.
25, -
26, Si? Г ti opirieo, ke 6i-li- 

r^vo estc.s bezonate, koj 61 ek
pledis el ol.

27• Interesas lii rva, due - 
gi estsa IL, Mi volas nevi ceo- 
Elkojn, vo jogi krj ekceli truit
an DOVĈr, peroli ’•

28, 'ŭt kurror gvidis ege ec- 
t ininta de rti hono.—7> •

•>, Deziro scii rrkorrtf ure 
lingvont ĈI estae nekutic© li- 
rgvo,

51. -
52, Ĉar volis lr patro.
55. Interezigi? pri IL.
54. crr oris esIde estonte® ed-

21. Flc-бав E kiel IL, ellen mi 
сисе ne vidan.

82, Bsnkontis interesajn homojn.
25, legre librojn teoj korespondan.

94. ♦ sen is vivo Sajnas mal
plena ion.

cri estia tro oona junulara 
kolektivo, kun kiu mi. bone amikigis.

26. Plaĉos ideo, movado, homoj en 
la navedo.

2?. Por re foriesi l-n, por par
topreni tJLJTojn kpj renkontigojn.

26, Por ne forfini; pro -amikoj.

29« Mn K ni trovis pli mite tie 
eventarojn ol en eliej siiaj okupoj.

50. -

51. Pro io ideo non, pro intere
ca perspektivo, pro banejaj hoi-oj. 

Plaĉos.
55. FloJes F-r.
54. €ar omne nian edzon.

zon.
Parolas ektiv

1, eirĉrs ideo.
* —

>. ciuj komencis lemi Sin, 
rai anкай.

4, Volis ekprovi, koj porte 
okozie aelfrue - mi rmigis lin
gvon.

6, fie komenco oso intereso, 
"efo kedzo - s en ii iis iii igo en 
k 0 r. n oriol e laboro •

7. Interesigas ;>ri lingvoj, 
•:?• komnce nur pri scivole

mo.
9. Letis interea, kio gi es

tas*  kaj fortelspezoj negrandaj.
1ŭ. ‘-.‘io helpuu en atUcudo do 

fremdaj lingvoj kaj en legado de 
fremdlingvaj revuoj 1«3 mie spe
cialeco.

11. Kiu forte enfluic la ecpr- 
in6 "IL" kaj ebleco .paroli kun 
tuta rondo.

uloj:
1. -
s\
*- • —

5. bio rclae.

4. Plaĉan ideo.

€• Al upaitanni tuta mia vivo.

7. IS!/.

B, homprcnie ideon,
9. Interesoj aferoj, interesaj 

ho^uj Ijaj amiki iletoj.
10. ,er eksterlande tiovic aamfa*  

kulon, kiu sendis al >ai libron, tr- 
adukitan e» к. лп * mi vidos eston
ta lingvo, de takniko kuj scienco.

11. .lacis i. koj ĝi vere povas 
helpi elstudi aliajn fremdajn lin 
vojn.

15. - 15. Interese kaj creva estae mem
loco.

14. - 14, ti Satas ceti strangulo kaj
estie interese..

15. Dun eklerno nur por scii »9*  Bone por generala klereco por 
fremdan despli unikan kaj feeii- animo kaj sentoj.
en knj nnknd por bone ripozi en 
interesa koEiponie.
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16. . 1 DCiVOlGDO.
7. .?0i eteteor.i la nordon»

18. 1laĉas ideo»

.19» ^or и! ĉi actas solvo do 
eka ter laudeJ kontaktoj •

20. -*or  о kadi lingvon (poi 
alioj пппкя© tenno); ĝi intere
se*  Aii:.

. i. 1'ĉas» nea icteo de IL.

2 :• n eteplaĉie al ui kiel 11- 
rgvo kaj hunon® ideo.

16. Ĝi ekinteresigis min.
17. or Ci>. vastigi *--n  intel se*  

gaj homoj.
18. iredae al iueo; кеа bone ripo

zas»
19*  oa helpi el alioj homoj tro

vi solvon ce IL.
20. lio intereco, scivolemo» ko

respondo, renkontigoj» tendaroj.

21. dentas, ke movado bezonos. 
Sci hopoj mankas.

22. ĉar ĝi esta*  or ok eiras el da 
rnenuo kaj kuzo.

14. ro ln ideo de kurfrcti*o  
kaj koraur.ikiĉo.

15. io • . ko: .cii, 1' 
instinkta. ia teina strebo»

<.6. rro scivole/ o»
»7. eji s ettis BUbk.orccifc e- 

oo.

29« Setoe stuni (posedi) lin
vojn.
>u. inteiefliĉoi pri iraniaj 

lingvoj.
**i. ier interparoli teti® ronik

oj nekompieneblo por oiiknCart- 
oj*
kun eksterlando.

..i. I-e ceno, t>ifeVa afero.

15. *ri  i e ceteG kaŭroj por for

lasi ĝin.
, 6. Komprenis ideon.
27. Placae lingvo kej ^iuj eble

coj. 1. t iu iu tendaro koalicii.-» 
ke ne forieros ĝin.

29. luporaae korcepordndo•

>0. -nov; do allogas iair. pro *ia  
intereseco.

5- • kenprenis ideon.

volle inter&№Ĝi poŝtmarkojn Я Liublo scias.••

Kkvidi eblecojn ae I kiel 
IL.

л-ог korea->0110.1 kaj kolek
ti Ы5 kaj BK de eksterlando.

35». -то intereso.
>6. >or interŝanĝi pontifikojn, 

flamiĝis pii le ido a de 
lingvo JLnt ernacia

'S'» Cni deŝiri? diavastigi Io 
lingvon.

4u. i rai ŝajnas ke b entas 
e;;tw‘to de mondo.

4'». -

>2» utilo: korenponaaĉo, eks
terlandaj libioj ...

54» davis 40 korecpondei-toji., po
rte eki»tereniĝis pri movado.

59. -Al ni plaĉos.
>»♦ tepide eklernis» kaptis ian

on, volan labori por bora ideo.
>8. opinian, ke b beaonaa vettan 

•pegon.
$9. < er t. i ĝis nun konserve;, bo

nan opinian pri ĝi.
4ŭ. ti volas ekstudi tiun lingvon

41. -labore entas tre grave por 
kor»ux;isma «dukado de junularo en 
spirito ce vera internacionalismo.

Liel ni vidra, pro lr idep daurigas -leb.ntn 2'1 censoroj ol 
Kaj e6 el uluj 21 piesteaC duono aldonan» kr ioeon au koreEpoi uocon 
aŭ lingvietlkan intereson» oĜ tendarojn, nC interesoj.' homojn en le 
Levado, ©^kompreneble• li ideo, certe, ege grava©. iui, se la ĝene
rala celu esves poole, ĝi pove» eliot:! bonajn homojn. Mi tio bkri— 
bia 56 homoj - pli ol duono, kaj ankoraŭ proksimune 2>% mencii? bo
rajn homojn er siiaj rospordoj (1 £4, >, 7» d, 10, 11. i4, - dem
andoj). bo ките pri boraj hemoj ekridis ĉ. 40 . Дюкли komprereble. 
dum konferencoj kaj dipputoj multfoje ustis substrekite, kc la fak
toro de personece ege grevas. Gravan,kiu "Vidne kurson, kiu vcmr cl 
lu klubo, kiu presentas niajn iateieaojr ĉe ofidelaj instancoj, .;tp 
vae, de kiu т i ekcedis Je la unua fejo pri hi - ofte guate de tio de
pendos, cu ni volas studi ĝin ru ro.
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•etnaj re"u.1 toj sepefcteo tiel:
1..........—-  ----------- ———-1

Kialoj
Eial eklernis? Kial ue urigas?

■Viroj virinoj Viroj Virinoj
- ■L“ - J - -1 11 1

or praktika u sii-a (korespon
dado, If.t—kontaktoj ) 4h. 10 h. 5 h,

-i—— - 4
'■■ h.

Ccivoiemo 4 3 1

Lingvistika intereso 12 20 4 6

Ideo d 2 Г ' ' " 114 , 7 .
ilaĈet hobioj, tendaroj, voja*. 7 9 22L —  
ke scias, re respondis 12 14 1 V L 10

j Aliaj fcaĈzoj 5 3 2
t U

Eaj pretk&fi Ĉiuj pioj ir.torcnnj nornoj de rla nvado kunvena cr 
b-tond.-Toj • fajnan, ko gurite ^ro tio tonanroj arkofi estas no: clitoj 
ir.ultfojG en le enketoj. Gueto post tendaro komencanto au probx«oruto 
igan vera aktivulo, ĉar nur en tendaro eblas ricevi la plej pier. un 
iofproaor kiel pri t k-.j ‘fotado, tiel aakaO pri boaoj. Usitaj kun ĉi 
t. for».

Iom pli malofte, red pr.tafi multfoje^ estae menciitaj vojagoj kej 
bona riposo. ‘ju malbone eetas, ke iuj ho.;oj tnu?>ĵ cio vi..- cl у ur 
amusan parton? i pensan, ko ne, riono pover ne esti idee i-irto, ceti, 
se li desiree pertopreni tendarojn taj renkontiĝojn, li devan akiri 
tiun rajton per eia laboro, Kr:j ofta okasas, ke tiuj homoj laboras 
GĈ multa pli aktive ol veraj idei J -intoj. Zi kr-G ofte okasas, ke 
homoj koncncas de anuaro kaj venae cl 1» ideo.

bed finfine - la ciferoj mor.tr re, voice ni t ioi eĉ ne - ideaj h- 
irtoj ne tre multas inter ri (eĉ Inter aktivuloj! malpli ol duolo).

Teinon guste ili гсарогоееве ;-ri tio, ke la ovado entute hcvu ce— 
rtan direkton, konkretaj! celon.

VI. ĉu I . hr/p?.. lbgzl Ii ?
Tonetaroj, renkontigoj, vojagoj, ripovo - tio estaa jae prektiko 

Uluuo ue L. fri pr oktila usado de b estia arka6 du apertaj «ecandoj 
en la onkebo*

Kiuj libroj ol Vi GupioĈis:
KSII'.. Kiom de koreepondligoj kui. eksterlando vi havas?

о unue, pri libroj, i jati; menciis, ke le demando ertis tute 
neklare*  nekompreneble, Ĉu temi? pri libroj er. h ₽3 pri libroj fex- 
err.lc. r.oj kroci ulo онгяхь, kc plejperte oni rcspor is ne al "kiuj 
libroj okploĉic?”, Hcd el "kiujn ^-librojn vi trilogia?*.  Tamen ri- 
gardente la respondojn , eblas fali jenon konkludon: genaralo L-ist- 
oj tute malmulta lct^s on .u, << komercantoj (duono) respondis, ko 
ankoraŭ tute nerion legis. 1 75» aktivuloj nerion legis «d re iĉspo- 
ndis 19 homoj. Ible al ili simple ekplaĉin eĉ ne unu libro? Ŝajnan, 
ko nu. Sci ol kiu nenio ekpledis, tiu gueto ekribie. Kaj generale, 
ĉu povas ©eti, ke homo multe legon, sed nenio ol li pinĉas? Kaj ; su
fiĉe multaj respondis proksimume tiel: "Okupacio", sed plu tii nerion 
l- is." dffi i iafl ruj» unu libron: "Luanta ux-.,x., .

Klon ni loga©? BoЗаĈrinde,on ĉi-sforo la ĉefan rolon ludas ne ni— 
rj guptaj kaj interesoj, uea la ebleco trovi tiun ofi aliun libron. 
Kblo , .uste ro tio le unuon lokon okupis sendube "Okupacio" de K.Kru-
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stce. Ĉu vere, ke gi estae la plej interesa libro? (Cin nomis 11 ho
moj.) Pli guste, la plej trovebla. Poste sekvasi

"KufantF tigro*  de Iilii Premet 9 homoj
"J ude inter lupoj" de Bruno Apita 6 bonoj
*4uo vadis?" de HjSienkoviĈ 6 boaoj
"Persono" de B.Prus 3 boaoj
"Bofilino" 2 h.
"Kruko kaj Bariko ol Bosvalo" 2 h.
"Erodu min, sinjorino!" 2 h.

Po du horjoj DDniF onka® PIV—on kaj "iundaiientan krosbonation" de L, 
Zaiuenbof, aliaj titoloj aperis po unu fojo.

1Zr un respondintoj skribis, ke ili preferas ne belartan legadon, 
sed librojn p ri b’t pri levado, lernilojn, prilingvistikajn kaj in
terlingvistikajn librojn. 5% preferos versojn (eksklusive virinojn).

fiume 99 homoj donis 43 librotitolojn, fii 99 homoj 8. tute ne 
legnaj ankore® prоksimumeл20Г skribis, ke legas ege aalrulte a®, ke 
tralegis nur unu libron, fia jnas, ke proksimuume duono el ni ne tre 
interesigas pri ^-literaturo.

Ivon pri korespondado.

Aktivuloj komencantoj Senerale

Virinoj

Celnai©

" ■ i

VirinojViroj

Jh.

Viroj

he respondis
he koresjpondas
Hevas 1 l

" 2
coresp. lig

tt 1 • n

"4 4 И M
и 5 tt t»
и 6 N n
N в w w
«t 9 tt n
w 10 »♦ n
t» 12 w tt
e 14 t» и
tt 15 t» «t
n 20 tt tt
M 22 tt t»
и 23 tt tt
«I 40 tt »

12%
2O,< 
19% 
11%

6Л
5%
lifi
2%
2Г 
3%
2%
1% 
1%
1% 
2% 
Ъ»
Я

fi U Ы
"e respondis kaj ne korespondas 
Po 1 korespondlico havos . . . 
De 2 gio 10 .........
we 11 ĝis 20.................................... '
Pli Ol 20 ..........

Jen kion ni povas diri pri praktika usado da k.

15% 
37% 

9%
7

Sed antafi ol esplori rilaton de familianoj al Я rigardu ni la 
demandon R43i "cu vi havas familion?"

11лЪ fillATAd AI VIA BS2i.IUii7l8S100 VIAJ ?A^fILlA.h0J,KQĴ^7UL0J?

’ Rbmbmbimŭ Aktivuloj ii anoncantinoj Aktivulinoj
Havas i 22 4 6
Ie havas 6 19 12 M
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Ы viroj liavas feailiiMi 24 homoj» ne havaa - 25» proksimume duono 
je duono. U virinoj havas familion 10» ne hevas - 40» proksimune 
114. dui» 54 personoj havas familion, 65 - ne havas (1:Ĵ). (Le cife
roj fiaJnas Goti ne tute ĝustaj: iuj homoj ne komprenis» ke temae 
nur pri propra familio» kaj akribie» eksemploj"Jes, havas patrinon 
kaj fratinon.)

Kiel ni videe el viroj aktivuloj frotitaj kaŭzoj ne Ĉiam malhe1- 
pae» sed virinoj lasos l$-on plejparte ĝuste pro familia! kaŭzuj.

Koj nun kiel rilatas al vie esperantisteco viaj familianoj» ko-

s, sed meia ne volas lerni Hm.
' i oficialaj instancoj» kiel ili rilatas al

Aktivuloj Aktlv—inoj Komencantoj Komonc-inoj Dume

Bonege t 2 1 2 &,»
Bone 11 11 2 12 Звй
He aelheIpao 4 6 1
Ne eorioze 5 5 a
Ne respondis a 1
Malbone 3 2 1 1 7%
Diverse 15 9 i 1 2Ы

Jen estas opinio de la popolo. Plejperte ne malbone temon ne tri
ceriozp. Oni ne malhelpee. 

Kaj jan estas opinio de 
bEpClartO.

No ncias 
Ne respondis 
Tre malbone 
La tre bone
Bone 
Neutrale (ne 
Malbone

Ibles rivi

|
9
5
5

21 
malhelpos) 4

12
tamen!

Hi renion rolos
Sufiĉe bone
Helpas
Diveree» ne tre bone 
Tre bone
Aliaj respondoj

5
11
9
9
2
2

bC NK Ĵ&ALBCLA!
vie nibo funkcias i-klubo?- 88 homoj rcrpo- 

■ - ke nenio ef’tns» 2 horoj----------
la tutan ь- 
inpndo pri 

propones plioo-

VIII. FUNKCIAS KUBO KAJ
Je la demando: Ĉu on

ndio» ke funkcias» 4 — ke estos grupo» 5 — ke ивиди bhvhe, ■ nva 
ne respondis. Kiel ni videe, temae preskefi eksklusive pri kluboj. 
Vere» en ^-aiovado kluboj ludas grandegan rolon. Fakte» Г 
leboron feras ĝuste kluboj. i?ro tio ege gravai ankaŭ de 
klubi, vivo» pri plibonigo de kluba laboro. Kiel Vi l 
nigri kluUx laboron? - tio estis deuroiuu LUO. Jen actas lr respondoj

Respondite komencantinoj:
Lecoau per i. iv roni en spektakloj ©r verante (tiu estas intereso). 
La scios.
Secare grrnde paroli pri k.
Jiaj klubtLDj uuvas hbvi, okupon» grava*  testas Infi eie oestro

1.Л

5.
Оr • _ _

kaj talpovo.
9*  Т'-згге plifortigi klubon acador. per direipiino. 

Hesperida s kono neantoj!
1« /repari teekojr por fiiuj enoj kaj kontroli loboron kiun ili 

prcpnrne.
>♦ Levos esti interesaj kui.veroj.
4. Г©cesas eldoni pli multe da esperantaĵojn kaj pli multe espo- 

rastrodii.
5. Isti aktivaj.
6. жli boro rilati al junularo(kiuj ankoraŭ no tre bone parolas).
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6« Ьесевав aranĝi planotsn do &ГП lcterkmonrdon - £1 estce re
ala peĉo al oficialiĝo de £•

Respondan
2« tli ьхы&ап propagandon.
5. Gluo plibonigoj Jta eatis akceptitaj вся konferenco.
4. Likvidi malfacilaĵojn.
5» Lue. necficiitiika situo naciaj ŝarĝoj iialpoc.
6. Al diuj - propran ojmt oficialiĝo kaj la plaj grandan kvanton 

enino junaj kaj sindonaj homoj.
7. Unue "cementi" klubanoj kaj poste penti pri pli grandaj regul

toj.
в. Plej parte homoj vizitas E-klubejn ne pro ideo amuzo, disigi de 

diversaj zorgoj ktp. he Ĉiuj komprenos» klon signifas nocio - klubo» 
B-klubo. Ь-klubo havas klaran eder» ... (nedeĉifrebla - Aui.).

9. Rigardu protokolojn de ĉi-konferenco.
10. arubanoj devac forte amikiĝi» afi pei keauna laboro, nff pe*  

komune ripozo. eC nmbaĉflenka
b)plivestlgi  klubajn ligojn kun eksterlando 
ekpropagandi E-n en eie urbo, regiono lofi plano» registrivs en 

koncerna irstorco - vojo por oficialiĝo.
11. Pli rmite okupigi pri la lingvo non ol pri poentopcrleboro• 

Bia lingvonivelo ne estas olta. Des pli malbone, se ni «Ĉ tiun faci- 
len lingaon posedas ne piere.

12. Repritaksi klon oni agnoskas kioi utilendnĵo.
13. Setle dum konferenco.
14. Sonderie pliinteresigi laboron.
15. I or Ĉiu klubo rekonendi serĉi sekvon kompleton de bornoj (eĉ 

unu universalan)i orgiiniznnto (idealo gia) turisto» gitaristo» pedo- 
B®l0*16. Interesigi bonoj. ltni taskoj lau deziro kaj son.

17. hecesbe kapablajn instruistojn kaj bonajn lernilojn por fcone- 
ncantoj.

18. Plivastigi renkontigejo de c-toj» plibonigi aperado kaj enhavo 
de sociataj B-jurnaloj.

19. Re vidas.
20. Dapendas de tiu, pri kiu klubo tenas.
21. Prokflimigi kluban vivon al ripozdoma reĝino.
22. Tre grevas aperta kaj entuziasma gvioante» icaj pli helpi el ko- 

nencrntaj kluboj.
25. ita nio klubo vi Siai? ricevas «aike® helpon.
25. Lukti kontreĈ krokodilado fare de spertuloj, eviti malproksi

majn de S tenojn» doni el Ĉiuj interesojn poi ili tasi ojn» uzi 
Ĉiujr atingeblajn formojn de propsgando.

ĉb. Plie respondecemo de klubanoj» oficialigo estaa bezonataj.
27. KoterieloJ de konferenco.
28. Plibonigi laboron kon novaj e-oj.
29. Pli inuite labori konkrete: per b’. Arengi tiujn entreprenojn» 

kiuj plaĉus al papolamaso» eanitempe al instancoj.
30» Eldoni elmenni! t s jpe metodikan lernilon, interesan por progre

santoj.
31. Divorcaj por diversaj kluboj.
32. Laboro do h-klubo devas osti intereca» kaj no nur por tios an

oj.
53» Aktivigi klubanojn, doni cl ili laĉpovajn individuajn tsakojn» 

instigi aktivulojn viziti renkontiĝojn» tendarojn.
54. Arangi ie plej vestan kluban koj perconan korespondadon.
35. Plibonigoj venas mem, necesas nur sindone leber!•
38. Altigi la nivelon de lingvoscio kaj movedo ecio. 
39*  Fari la gvidadon pli profesinivela.
40. ili multa propagandi pri lingvo.
41. bduki instruistaron ( kiel farae B.Kolker).
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Beepondafi aktivulinoj:
2*  T-klubo laboran tre bone»
5. Pli ofte organizi renkontigojn kun eksterlandanoj en Sovetio 

kaj eksterlande»
4» Taskojn el ĉiuj, konsili, kion logi, kion traduki» deligi pri 

d-gaaotaro. sciigi 1.............................................
laboro de diversaj kluboj.

5» Plibonigi »•• pri г en
6«Teni ligojn de komitato

ХАА, K-AVil AVpA» ЫЩ1 WBUUl-A» .^A1VX pj[. 
. novulojn pri strukturo de h-movedo, pri 

en Ĉiuj kiutoj ei. tuta sovetunio»
*-> do r’ J: kun •.■-kluboj lafi Jero okeroj

klubo klubo
7» Kontakti kyn freddierduloj» 
B» Montri ke K certe vivas»

11» Pli bona organizi laboron kun progresentaj»
13» K-oj devas esti pli obstinaj kaj laboremaj.ol 

ni aktivigi kaj junui igi la klubon»
15» -li multe labori kun komencantoj»
16» —
17» Fli multe propagandi»
18» Ne nur pouziĵi, sed labori: traduki, egi politike»
19» >i devea havi certan programon, bone scii niaj tsakoj»
20» lieceeec oficialigo»
2*7.  Por Ĉiuj divorcaj, el kiu kio ne sufiĉas.
23» Kldoni pli multe da libroj en B, kie e-toj priskribu aian klu

beo laboron»
24» Pliaktivigi kaj plinombrigi le klubon, fari fakojn, oficieligi, 

akiri ejon. Cefa knfizo de sukceso - bona organizanto.
25. Taskojn - al Ĉiuj lafi llia desiro»
26» ieskojn al ĉiuj»
27» Interesaj prelegoj, diafilmoj.
JJO» Aktivigi progresantojn.
3% Aktivigi per kolektiva laboro.
J?» Multe karti.
53. Aktivigi fekar laboron.
34. kreskigi bonajn instruistoje•
Б u R e t

- Bendafi al la meterialoj de la Konferenco • ••••••••
- beceene oficialigo • •»••••••••» ........................ ••
- lionoj devas erti junaj kaj aktivoj • •••••••.»••
- Nececas nalkiĉi . ............................................. .... ........................................
- Vastigi kontaktojn kun eksterlando ...... .......................
- Fli bone propagandi h-on . ........................................ .... ...........................
- Altigi la lingvan nivelon ••••••••••••••••
- Tankojn - por Ĉiuj ................... • »••••••••••••.
- Preparadi instruintojn kaj lernilojn •••• ............................
- Hevas octi bana gvidando •• ................... ••••••••.»
- Pli multo labori kun novevenintoj • •••••...•■••
- Dependas de klubo •••• ............................ • •»•*•••••
• Ne respondis .•••••••••••«• ....................... •••

5
3
2
4
5
2
8
4
3
5
3

12

Uto fabi, яж mi fkhdi kuhsfib intojn t 
Demando, ligita kun la antafia»
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Respondas komencantoj»
1. Kiam kursfininto alvenas al la klubon, necesas okupi lin.
5• Interesigi lin pri S»
4« Plibonigi propagandon»
6» Amikiĝi ilin»
8« Instrui ne nur lingvon, sed ideon» Instrui tiujn, kiuj povas 

tiun ideon akcepti»
Respondas komencantinoj»

1» Re edas,
2» Plibonigi laboron»
*• Pliboniĝi agitadon»
4, Recedas aktive korespondi kun eksterlando.
5» Bone alligi»
6» Necesse ilin tuj condi en tendara interesigi ilin pri kluba 

laboro, serei talentojn inter ili»
8, Necesas korespondi»
9» Varbi al laboro on -klubo.

10» Varbi al laboro en oklubo.
12, Agiti pli emite»
14« /arbi al laboro en -klubo»
1?« Varbi al laboro en E-klube»

Respondas aktivuloj»
1« Donadi interesan laboron, taskon»
2» Necesas ke ili partoprenu Е-tendar©jn»
4» Havigi bonajn lernolibrojn, instruistojn, vortarojn kaj pri

konstrui aninan da kurso»
5» Tion-fii ne necesas timi, dor restaa gueto veraj fidindaj /-is

toj»
6. Se ili jam certe interesigis pri S - ili ne perdigos»
7» Cimenti kurson, enkonduki movadejn oleae ntojn»
8» M devas esti granda paŭzo inter elementa kaj progresanta ku

reo.
9» Tuj doni elili taskojn, atentigi iilii pri lingva perfektiĝo. 

10» Interesigi ilin pri vasta korespondado kaj bruligi en lli dez
iron paroli on fremda lingvo.

11» Akordigi ilin.
15, Je scias»
16» Necesas kapablajn instruistojn kaj pli bonaj lernolibroj por 

komencantoj•
17» Renkontigoj, similaj al SEJT»
18» Abonigi» korespondiĝi, partoprenigi en renkontigoj»
19» Veturigi ilin en tendaroj»
20*  Por Ĉenoj elligi al klubejo (Serco).
21» ili interesigi ilin per aia eksemplo.
22. Dum 7 jeroj rai audis multe» Kluj alvenia en klubo trovi paron 

por la vivo, do boiionas nepre edzinigi.
24» Sati al ili pli atenta kaj progresigiilin.
25» Interese gvidi kursojn» Rekordi dl korespondadon kaj tendarojn, 

kaj por komenco - regionajn renkontiĝojn.
26. Ieeesaa tavi bonan programon de -kuruoj.
27. Amikigi ilin kaj proponi plaĉajn taskojn»
28. bidon! metodikon, almenaŭ tajpe»
29» Bolan» havi bonan modelan prezidanton» Ekzemplo» GonĈarov (ne

edziĝinta) ♦ Silns.
30» rovi por lli taskon aŭ bolan esperantio(in)on.
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>1» Taskojn al ĉiuj.
32. Interesigi pri I-korGspondado •
34. Instrui el ili ideon. Interese Instrui.
3&*  rlomigi per allogaj kaj atingooloj perspektivoj.
37. Taskojn al Ĉiuj poetape.
36. Konvinki en necesecon studi 'S-on, allogi.
39. laborigi ilin.

Respondas aktivuluinojs
1. De kononoo ne necesas ilin tinigi, parolante pri tro seriozaj 

aferoj.
le scias*

3. Klubanoj devas pli ofto renkontigi.
4. Iu devas pri ili okupigi*
3*  ^epre diri gravan celon da S.
6. ŝargi ilin per E-laboro.
7» Se ili havas taskon*  ili ne perdigos.
8. Interesigi ilin pri movado. Doni al ili taskojn.
9. Korespondigi.

11. Plani laboron lafi iliaj preferoj.
12. iecesas senfine ilin amuzi.
13*  Doni pli suite da atento al lli.
14. Armsi ilin.
16. Hi ĉiuj devas sufiĉe bone paroli.
17. bo permesi knabinojn edzinigi.
18. Ie scias.
19*  Pli bone rakonti pri E-movado.
21. Pli ofte kolektigi*  fari marcojn eksterurbe, vojaĝojn, veturi» 

gi ilin en tendaroj*  konstrutefipoetoj.
23. Korespondi kun ili.
24. Interesigi ilin pri diversaj oranĝoj*  venigi al tendaroj*  renk

ontigoj. Interese organizi kurson.
25. lpensi por ili interesan komunan aferon.
26. Pari por ili apartan klubon (^tupeton).
27. Devas esti bona instruisto kaj interesaj lecionoj.
2$. Dependas kaj de klubanoj*  Izaj de finintoj.
30. Instrui ne nur lingvon, sed ankaj! novadi jn problemojn.
31*  Preni on tendaroj kaj renkontigoj, kontakti kun eksterlando.
32. isti pli amikecaj.
33*  Interesigi ilin»
34. lez inter ne cia korespondado kaj praktika aplikado.

рЛ, вЩк Jgo2S&qJŭ«

fao»
Komencantoj Aktivuloj Sune

Tiroj Virinoj Viroj virinoj

Tonigi al tendaroj*  renkon-
tigoj

Pli bone instrui
1
«p f t 3

1
9%
7

Amuzi ilin * 4 4
Doni al ili taskojn 2 4 8 | 1*
bati pli atentaj 
Interesigi pri E kaj pri la

• Й — * 5

Movado 1 3 3 4 13Instrui la ideon 1 i 1 4
KoresDondigi
Bo sciao*  ne respondis 3

2
5

4i 4
7

Ж
23
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29 h.

12

iaj Хе lerta de aser do - apeciale por helpi el propagande fekos 
IX. ИЫ VI EKSCIIS PRI SCPKRALTO?

De konatuloj kaj parencoj • • • • ...................
El gozeto • ••«••«••*••••••• 
£1 anonco pri ] -kureoj • ••••••••• 
i\n lernejo, en instituto • • •...................... •
K1 libroj.........................................................................
El prelego • 
El televido ................... • •••••••..
Ы nurgareto . • • • • ................................. • •
Dua eksposicio .•••••••» ...................
Pere do turismo . .................................... ....
ie respondis • •• • •....................................» .
Ls plej efika okesis temon individua propagando (denove faktoro 

>-lc personeco). Ankaŭ gazetaj artikoloj kaj anoncoj estae bonega pro
pagandilo.

?

1
1
1
1

La enketadon organizis kaj efektivigis Ufa E-klubo. La respon
dojn analizis kaj prilaboris K. Korĵenevekoja•

D» LA REDAKCIO
Geamikoj! Vi konstigis kun la rezultoj de la sociologia enketado, 

efektivigita en SEj*JJ —16. La materialo estae interesega kaj enhavo— 
rica. Vi logie opiniojn de »-"asoj*  kaj de E-"freĈuloj", vi kompa
ris vion re p rondon au vian opinion kun tiu de amaso. Ofte ;ĵi malse- 
nes el le opinio de la plimulto, ofte on respondoj vi trovis viojn 
masitaiu poneojn, cerbumu kaj konkludu. Viajn rimarkojn, proponojn 
kaj opiniojn sendu el la organizintoj de la erike tado Ĉ45OO25 Ufa-25. 
abon. k. 162, ь—klubo), ksj al la Redekaiо de *Aktualo*.

trarigardu refoje la materialoj. La respondoj alarmes. Geamikoj! 
ni ne soloe la gramatikon» Ki stumblas ĉe uzado de akuzativo kaj tu
te ne scias uzi Is difinitan artikolon. Ankri! allaj eraroj abundan, 
bia lingvonivelo estas tre malalte. Esperantistoj! Perfekta lingvo
scio estas unu el gravaj kondiĉoj de nia progreso! Zorgu pri via 
u—klero!

Radektis V.Kbel. Redakcioj 65GO99 BABMUL-99,
abon.k. 11,
"Aktuale"


